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De rekenkamer vlissingen maakt deel uit van de per-
sonele unie met de rekenkamers kapelle en middelburg 
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Deze publicatie gebruiken we 
ook graag om de rekenkamer 
kort te introduceren.  

Geschiedenis. De rekenkamer-
commissie Vlissingen is gestart in 
2006. Het jaar waarin de gemeenten 
verplicht werden een rekenkamer of 
rekenkamercommisie te hebben. 

In 2013 werd samenwerking gezocht 
met de rekenkamer Middelburg. Dit 
leidde tot het verlaten van het 
commissie-model met een eigen 
verordering tot het voldoen aan het 
wettelijke model. 

Per 1 januari 2014 heeft de rekenka-
mer Vlissingen een personele unie 
gevormd met de rekenkamer Middel-
burg. Dit betekent dat beide ge-
meenten een eigen rekenkamer heb-
ben volgens het wettelijke model. De 

2

vier leden van de rekenkamers wer-
den dan ook benoemd bij beide ge-
meenten.   

Per 1 januari 2017 is de personele 
unie uitgebreid met twee leden en 
bedient zij ook de gemeente Kapelle.  

In het najaar vertrokken twee leden, 
waarna per 1 maart 2018 de personele 
unie weer op sterkte is. 

15 onderzoeksrapporten heeft de 
rekenkamer sinds haar oprichting 
uitgebracht. Deze rapporten zijn terug 
te vinden op de eigen website van de 
rekenkamer - rekenkamerKVM.nl.  

De Bedoeling. De Rekenkamer 
heeft als doel het doeltreffend, 
doelmatig, rechtmatig en integer 
functioneren van de gemeente en de 
daarmee verbonden organen te toet-
sen en door het geven van adviezen te 
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verbeteren. Zij voorziet daartoe de 
gemeenteraad van op onderzoeksfei-
ten gebaseerde informatie. Deze in-
formatie bestaat uit onderzoeksbevin-
dingen, conclusies en aanbevelingen 
over de organisatie, de inrichting, het 
beheer, het gerealiseerde beleid en de 
verantwoording die daarover is af-
gelegd. De rapportages van de reken-
kamer zijn in principe altijd openbaar. 

Werkwijze. De rekenkamer heeft 
haar manier van werken vastgelegd in 
de werkwijze. Hierin is verwoord hoe 
zij tot haar onderzoekskeuze komt, 
hoe zij het onderzoek uitvoert en hoe 
zij rapporteert. Daarnaast is in de 
werkwijze het reglement van orde 
opgenomen. De werkwijze is terug te 
vinden op de website. 

Op de volgende bladzijden treft u aan  
o de verantwoording over 2018  
o het onderzoeksprogramma 2019 

Verantwoording 2018  & 

Onderzoeksprogramma 2019 

Jaarlijks legt de rekenkamer 
voor 1 april verantwoording 
af over de realisatie van het 
onderzoeksprogramma van 
het afgelopen jaar. 
Daarnaast informeert zij de 
raad over het onderzoekspro-
gramma van het komende 
jaar. In deze bijdrage kijken 
we terug op 2018 en vooruit 
naar 2019. 
 



 Verantwoording 2018       rekenkamer vlissingen 

Toelichting op het 
financiële overzicht 

Budget  
De rekenkamer is binnen het budget 
voor 2018 gebleven.  

Toelichting op de verantwoording 
Vergaderingen. In de vergaderingen 
van de rekenkamer stemmen we de 

onderzoeksonderwerpen af en bespreken 

we de voortgang van onderzoeken, be-
vindingen en conceptrapportages.  

Lidmaatschap NVRR. De rekenkamer 
is lid van de Nederlandse Vereniging van 

Rekenkamers en Rekenkamercommis-

sies. Vanwege de personele unie kunnen 
we de kosten verdelen over drie reken-

kamers.  

Overige uitgaven. Dit zijn onder 

andere uitgaven m.b.t. reiskosten, het 
bezoeken van bijeenkomsten van de 

NVRR en ICT-kosten. 

Onderzoeksuitgaven. Het betreft de 

directe uitgaven aan onderzoek. In 2018 

zijn twee grotere onderzoeken uitge-
voerd. Onderzoek naar het Doelgroe-

penvervoer en het onderzoek naar subsi-

dies. Daarnaast is gekeken naar het socia-
le domein, maar heeft dit niet geleid tot 

het uitvoeren van onderzoek. Zie voor 

de verdere toelichting de kaders hier-
naast. 

Financieel resultaat. Ten opzichte van 
voorgaande jaren is slechts een klein deel 

van het budget ongebruikt.  

Onderzoeksdagen. In 2018 was de 

omvang van de gerealiseerde onder-

zoeken 45 dagen.  Dit is 6 dagen meer 
dan begroot 
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De onderzoeken die voorzien 
waren in 2018: 

1. Organisatie sociaal domein via 
Porthos en Orionis; 

2. De effectiviteit en efficiency van 
Subsidies; 

3. Effectiviteit en efficiency van het 
doelgroepenvervoer; 

4. Grip op gemeenschappelijke 
regeleningen. 

Twee en drie zijn uitgevoerd in 
2018. Voor Porthos en Orionis is 
wel verkend of dit een waardevol 
onderzoek zou zijn gezien de hectiek 
en dynamiek op deze dossiers. We 
houden hier wel de vinger aan de 
pols en volgend de ontwikkelingen . 
In 2018 besteedde we hier 3 onder-
zoeksdagen aan. De rekenkamer acht 
het op dit moment niet zinvol om 
hier ook nog onderzoek naar te doen 
– in navolging op ons onderzoek uit 
2016. Het laatste onderzoek Grip op 
gemeenschappelijke regelingen is 
vanwege de andere onderzoeken qua 
tijd niet haalbaar gebleken. 

De twee onderzoeken die in 2018 
zijn uitgevoerd konden door ver-
schillende oorzaken pas in 2019 
worden uitgebracht. Vooral de door-
looptijd zullen we in afstemming met 
de betrokken  gemeente-ambtenaren 
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proberen te verminderen door voor-
af en tijdens de onderzoeken goede 
afspraken te maken.  

Ad 2. Subsidies. Dit onderzoek is 
in 2018 uitgevoerd en afgerond in 
februari 2019 en wordt in april 2019 
in de raad behandeld. De investering 
van dit onderzoek in 2018 was 20 
onderzoekdagen.  

Ad 3. Doelgroepenvervoer. Dit 
onderzoek kende een lange door-
looptijd. Het onderzoek is gepresen-
teerd op 17 januari 2019. De conclu-
sies en aanbevelingen zijn overgeno-
men door de raad. Dit onderzoek 
kostte 19 onderzoeksdagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand de begroting en realisatie 
van 2018  

de begroting voor 2019  

Daarnaast de realisatie vanaf 2015 



 Onderzoeksprogramma 2019     rekenkamer vlissingen 
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Rondje fracties. In november en 
december 2018 hebben we ons jaar-
lijkse rondje langs de fracties ge-
maakt om mogelijke onderzoekson-
derwerpen te inventariseren die  
relevant zijn voor het komende jaar.  

Onderzoekprogramma 2019. 
Voor het onderzoeksprogramma 
kiezen we voor de volgende onder-
werpen: 

1. Afronden Subsidies; 
2. Quick Scan m.b.t. de In-

koop Jeugdhulpverlening ; 
3. Oriëntatie kademuren. 

Bovenstaande onderwerpen worden 
momenteel uitgewerkt in hoofd- en 
deelonderzoeksvragen. Vanwege 
efficiency wordt onderwerp 2 samen 
met Middelburg onderzocht. Omdat 
dit veld flink in beweging is zullen 
we beginnen met een Quick Scan 
naar met name het ”speelveld, de 
spelers en de spelregels”. Omdat veel 
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raadsleden aangeven dat ze bij dit 
onderwerp door de bomen het bos 
niet meer zien is dit onderzoek met 
name gericht op het verduidelijken 
van de probelmatiek. Dit is een Zee-
land breed onderwerp. Ook de ge-
meente Kapelle betrekken we hier-
bij.  

We hebben geleerd om onze ambitie 
met het aantal onderzoeksonderwer-
pen niet te groot te maken.  Vandaar 
dat we dit jaar een bescheiden on-
derzoeksprogramma qua omvang 
hebben.  

De begroting voor 2019 is gelijk aan 
2018. 

 

evaluatie rekenkamer  
In 2019 wil de rekenkamer graag uw 
mening over haar functioneren weten. 

Na de zomervakantie zullen we een en-

quête met gesloten en open vragen bij u - 
alle raadsleden – uitzetten. Met de uit-

komst hopen we te horen wat we goed 

doen en wat er beter kan. Want het kan 
tenslotte áltijd beter.  

ACTUEEL ONDERWERP  

Als u als raadsfractie(s) van mening bent 

dat er een actueel onderwerp relevant 

kan zijn voor rekenkameronderzoek 
horen we dit graag van u en zijn we altijd 

bereid om na te gaan of dit onderwerp 

van toegevoegde waarde is voor de ge-
meenteraad. Wij zijn er tenslotte om u te 

helpen bij uw raadswerk.  

Samenstelling  

rekenkamer vlissingen  
De rekenkamer Vlissingen bestaat uit (van links naar rechts) 

• Wim Fonteine  Fonteine@rekenkamerkvm.nl 
• Ingrid Hildenbrant Hildenbrant@rekenkamerkvm.nl 
• Steven Hoven  Hoven@rekenkamerkvm.nl 
• Ilona Pattenier  Pattenier@rekenkamerkvm.nl 
• Anne Mast   Mast@rekenkamerkvm.nl 
• Walter van Wijngaarden Vanwijngaarden@rekenkamerkvm.nl 

Meer informatie 

RekenkamerKVM.nl 

 

Vragen? 

mail naar 

rekenkamer@rekenkamerkvm.nl 


